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1.)

Úvod

je zpracována
Na základě § 1 8 odst. I zákona é. 10611999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
následuj ícívýročnízpráva za rok 2017 .
doručenéOÚ v roce 2017
O6ecní úřad obdržel následující žádost o informace odvolávající se na zákon:
r žádost ., _ portál hodnocení kva|ity sociálních služeb v ČRve věci bytŮ zvláŠtníhourČení
dle § 2300 zák. č.89120|2 Sb. z 5. ledna201'l, odpověď zaslánae-mailem 13. |edna201'7
o žádost firmy Istav Media se sídlem Nádražní 762132, Praha 5 - Smíchov o informace o
investičníchakcích obce Polště v roce 2017 ze 1 6. února 201 7, odpověď zaslána datovou

2) Žádostio informace

.
.
o
.

schránkou
žádost pana

ve věci nakládání s odpady v obci Polště z25.bíezna201]
8. dubna 2017
schránkou
clatovou
odpověd' zaslana
žááost firmy českomoravská světelná s.r.o., Bohumilice i 12, 69172 KloboukY u Brna z24.5.
20l 7 (doručeno do datové schránky 19. ěervna 2017) o zák|adni informace o soustavě

veřejného osvětlení ke dni 1 . 5.2017 , žádost odložena,
žádost firmy REMA AoS, a.s., Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 z28.6.2017 (doruČeno
do datové schránky 5,1 .2011) o informace v souvislosti se zpětným odběrem a vyuŽitím
odpadů z obalů, žádost odložena.
žááost firmy KROSS, s.r.o., Blatenská 2169113,148 00 Praha 4, doručena 16. 8. 2017 do
datové schránky o informace fýkajícíse problémů s ptacfvem v obci, Žádost odloŽena.

3.) Rozhodnutí o nepodání informace
o6ecní úřad nevydali roce 201'7 žádnérozhodnutí o nerryhovění žádosti o informace.

Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace
žáa"y ze žadátelůnepodal v roce 2017 odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace.

4.)

5.) Soudní přezkum vydaných rozhodnutí
o6ecní úřad nemá povědomost , že by některy

z žadatelú či jiných subjektů požádal v roce

201"7 o

soudní přezkum vydaných rozhodnutí.
6.)

Řízenío sankcích za nedodržování zákona

Zá rok20 l 7 nebyl

na obecním úřadě v Polšti zjištěn žádný případ porušení ustanovení zákona Č.

|06/|g99 Sb., žádnéřízení o uloženísankce nebylo vedeno.

],)VýČet Poskytnudch výhradních licencí, včetně odůvodněnínezbytnosti jejího poslcytnutí
Výhradní licence v roce 20|7 nebyly poskynuty.
8.)

Závér

Obecní Úřad vedl v roce 2017 řádné evidenci došlých žádostía poskyoval ústně občanůmvšechny
informace, které zákon č, 10611999 Sb. umožňuj e. Lze tedy konstat ovat, že zákon o svobodném
přístupu k informacím je obecním úřadem polště dodžován v plném rozsahu.
Výročnízprávazarók2017 bylařádně schválena starostou obci 5. ledna 2018.

V Polšti 5. ledna 20l8

Miroslav Pech, starosta obce

Zveřejněno na úřední desce obecního úřadu: 5. ledna 20l8
Sejmuto z úřední desky:

